
Styremøte 24.03.20 

Tilstede: Siri Kommedal Ekroll, Monica Engstrøm, Marit Hansen, Marcus Bredvei Solbakken, Kathrin 
Brauckhoff, Tone Regine Sauve, Ina Brynildsbakken Huse 

 

1. Godkjenning referat og innkalling 
Innkalling godkjent.  
 

2. Planlegging av høstmøtet 
• Symposier: brystkirurgi, endokrinkirurgi, felles med plastikk  

o Ina foreslår at vi forsøker å ha det ganske likt som før, enn så lenge, så kan 
vi se hva som skjer.  

o Mulig å få til mammasymposium med doktorgradene som er diskutert på 
mail. Endokrinkirurgi har vi bare diskutert utenlands foredragsholdere. 
Klarer vi å få til ett symposium bare med våre egne? Kanskje lettere å 
stable på beina noe med kun norske foredragsholdere. Det er jo kun 
endokrinbiten som mangler.  

o Katrin foreslår at vi kanskje kan invitere en endokrinolog. Muligens noe 
som kan snakke om MEN1 i Norge eller lignende? Tenke litt på 
samarbeidspartnere.  

o Marit forteller at det nettopp er publisert samhandlingsverktøy for 
Graves. Muligens Vegard kan snakke noe om robotkirurgi i tyreoidea? Og 
så kan vi kanskje invitere utenlands foredragsholdere uken etterpå.  

o Spør om Ellen kan ta kreftregisteret som før. 
o Marit presentere Eurocrine som tidligere, en oppsummering av det som er 

samlet inn til nå.  
• Frie foredrag 

o Deadline nå er 31.05. Håper at den utsettes slik at vi får flere 
abstrakts.  

• Kahoot  
o Alle enige i at vi skal ha det i år også 
o Får opp gode diskusjoner rundt de kasusene 

• Ordstyrere 
• Stipender 

o Blir likt som tidligere 
• Pris for beste foredrag/komite  

o Priser på 5000 kroner for beste foredrag.  
• Sosialt/foreningsmiddag 

o Vi får se på det når det nærmer seg 

Monica har sendt mail til leder i norsk kirurgisk forening ang videre datoer, han skal ta 
det videre. Blir vanskelig å forhøre med folk om de kan ha foredrag når vi ikke vet når og 
hvordan det blir. Blir utfordrende å lande det når korona pågår. Det er jo spørs om det 
blir høstmøte i det hele tatt. Egentlig frist 31 for å gi innspill til symposium og 



programkomiteen. Abstrakt frist er 31.05. Tenker at den deadline må utsettes ellers vil vi 
ikke få noen abstrakter tilsendt.  

Synes foreningen at vi skal ha ett høstmøte? Det blir knapp frist dersom det avgjøres 
etter sommeren. Men kanskje er høstmøtet viktigere i år en ellers ettersom vi ikke får 
reist utenlands. Samtidig er det vanskelig å vite om det blir noe av dersom 
smittesituasjonen er uavklart.  

Enige om å ta ett Skype møte når det nærmer seg dersom det blir ett møte. Da kan vi 
snakke om foreningsmiddag osv.  

 
3. Referat fra møte i norsk kirurgisk forening 10.02.2020 (Monica) 

Den store saken er det med økonomi. Egentlig får de fagmedisinske foreningen 
tilskudd fra hvert medlem, men noen er registrert to ganger og så går penger til 
begge deler slik at norsk kirurgisk forening har muligens fått for mye penger fra 
legeforeningen. Men det er vanskelig å ha god oversikt over hvor mange LIS som er 
med og ikke betaler. Hvis man ikke skal få tilskudd som før så kan det gi økonomisk 
problem i forhold til høstmøtet og Kirurgen. Dette jobbes med. 

De snakket om fagstyret og faglandsrådet. Der er alt avlyst for i år.  

Så var det snakk om høstmøtet. Orientering. Mange synes de frie foredragene har 
vært dårlige og at det burde være mer kontroll på det. Gjelder ikke bryst- endo? Flere 
som sa at det ikke må bli så komplisert og vanskelig at folk ikke bidrar. Bør stimulere 
til at folk bidrar. Det bør ikke være for høy terskel. Vi synes at de frie foredragene er 
gode og interessante og gir oss ett innblikk i hva andre gjør og forskjeller mellom 
forskjellige plasser i landet.  

Diskusjon om strategi om kirurgisk forening fremover. Tettere kontaktflate mot 
medlemmer for eksempel i sosiale media for at alle skal føle seg som en gruppe.  

Diskusjon om «Surgery in Norway» jubileumsbok for ti år siden, mulig å lage en 
revisjon men det blir nok liggende.  

Monica tok opp dette med at når det er klagesaker så hender det at ikke-spesialister 
er sakkyndige, for eksempel ØNH leger for å vurdere klagesaker i vårt felt, og 
hvorvidt dette blir riktig. Dette skal tas videre for vurdering.  

Monica nevnte også at de forsøker å få på plass vakt for bryst- endokrinkirurger på St 
Olav.  

 
4. Referat fra styremøte Eurocrine (Marit) 

17 januar på styremøte i Amsterdam. Første gang der. 13 fra hele Europa og Marit fra 
Norge. Litt snakk om ESIS kongressen i Aten i slutten av mai, som nå er avlyst.  
Det skulle bli holdt ett Power BI kurs, en programvare hvor en kan få data ekstrahert 
direkte i Excel sider.  



Det var også snakk om økonomi der også. Eurocrine er bygd opp sånn at der er non-
profit. Den årlige summer per klinikk nå er 750 euro. I tillegg må landene som er med 
betale en utgift, Tromsø betalte i fjor 120000 kr sånn ca. Bør nok deles på alle som er 
med etter hvert.  
Det ble også nevnt at i en del av landene, for eksempel Frankrike, så tar de det fra 
egen lomme. I mange land går det bare fra egne kirurgers initiativ.  
Antall operasjoner fra 2015-2019 er 58000, i 2019 er det 20000 operasjoner. 
 
Det ble presentert søknader om forskningsprosjekter folk har søkt om. Noen ble 
avslått ettersom det innehold variabler som ikke finnes i databasen. Til norske 
Eurocrine har det vært møte med Philip Skau og Adpro (dataselskapet som styrer 
dataene til Eurocrine) som forsøker å finne ny løsning for multifaktoriel autorisering 
ettersom OUS ikke vil godta den måten som brukes nå. Det er kun Tromsø og Bergen 
til nå som registrer data i Eurocrine. Lett å bruke, kan registrere det litt etter litt. Nå 
kommer det purring etter 3 mnd dersom man har glemt å registrere noe.  
 

5. Høringer 
Det kommer høringer hele tiden. Ikke svart på noe siden i høst. Marit har sett litt på 
høring om Autorisasjon og lisens for helsepersonell. Snakk om at man kanskje skal 
lempe på krav fra de som kommer fra utlandet. Er det noe vi skal si noe om?  
Vi får forsøke å fange opp det vi kan og ta en diskusjon dersom vi er usikker på om vi 
skal svare eller ei. Det er sjeldent det er noe som er veldig spesifikt for oss, men det 
hender det er ting som kan gjelde alle kirurger.  
 

6. Bilde av styret  
Blir ikke bilde nå. Vi får ta det når vi samles.  
 

7. Møteplan framover  
Vi trenger ett møte til dersom det blir nye tidsfrister til høstmøte kun for å planlegge 
høstmøte. Evt. får også det bli på Skype slik at vi kan få det til på kort tid.  
I tillegg planlegges ett møte på onsdagen i høstmøte 2-3 timer før sesjonen 
begynner.  
Er det behov for flere møter?  
 

8. Evt. 
o Monica skrevet prioriterings råd for behandling av våre pasienter under Covid19 

pandemien.  
Brystkreft må gå, opereres innen 2-3 uker, må prioriteres i korona.  
Enkelte tyreoidea må også prioriteres. Forsøkt å lage en generell anbefaling. Nevnt at 
Graves med oftalmopati bør kunne opereres.  
Direkte rekonstruksjon kan utsettes, de premaligne kan også utsettes men opereres 
vanligvis innen 3 mnd.  
Må evt vurdere PHPT med veldig høy calcium.  Sender det på mail. Tone Regine skal 
legge det ut på Facebook og på foreningen sine sider.  



 

o Reisestipend  

Tone Heggeland bedt om å få bruke pengene til Nottingham istedenfor Island. Det 
skal være greit.  

 


